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VERZOEKSCHRIFT

Artikel 194 EG-Verdrag

EUROPEES PARLEMENT

Notariele akte(ii) onder ede

Schuldvordering

€ 20.040.000,00

naamschade en omzetderving

Heden,de tiende maart tweeduizendnegen,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer,handelende onder de naam Audio-Rarities en voorzitter /

secretaris en penningmeester van de Stichting Intermediaire Stichting van de Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens,wonende te Mierlo,gemeente Geldrop-

Mierlo,(5731NK) aan de Kastanje 28, Nederland. (planned change agent).

tegen:

Lidstaat Nederland "Staat der Nederlanden", zetelende te 's-Gravenhage ten adres Binnenhof

19 aldaar, Nederland.
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aan:

Europees Parlement (de voorzitter van de commissie verzoekschriften),zetelende te Brassel

aan de Wiertzstraat 60,(B-1047) Belgie.

processtuk:

1) Nog toe te sturen afschrift door de notaris,van de notariele akte onder ede,de dato van

21 juni 2007.

bijlage(n):

1) Zwart-wit kopie eerste grosse notarieel de dato van 27 juni 2007,en voor eerste

grosse de dato acht oktober 2007,

2) rapport door IFUD ofHuman Rights jaar 2009 (als naslagwerk), NL-versie,

3) kopie brief Raad van de Europese Unie,de dato van 1 1 februari 2009,

4) kopie briefHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (CVRIA),de dato van 3

maart 2009,

5) kopie brief Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg),de dato

van 29 januari 2007,

6) kopie brief Staat der Nederlanden (ministerie van algemene zaken),de dato van 28

maart 2008,

7) ontwerpverslag Europees Parlement (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat) 2007,

8) openbare hoorzitting Europees Parlement (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat)

2007,

9) kaderbesluit Europese Raad (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat) 2008.

toelichting:

J.P. van den Wittenboer h.o.d.n. Audio-Rarities heeft een notariele akte doen opmaken welke

zijn verklaring bevat dat de Staat der Nederlanden hem een bedrag van € 20.000.040,00

verschuldigd is.Van den Wittenboer heeft een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven om

deze akte (eerste grosse "hi naam der Korungin") te betekenen aan de Staat en te

executeren.De betreffende gerechtsdeurwaarder heeft zich daarop tot de voorzieningenrechter

gewend omdat bij hem ten aanzien van de exectutie van de akte bezwaren waren gerezen en

de akte volgens hem daarom niet te executeren was.De voorzieningen rechter heeft bij vonnis

in kort geding de betreffende gerechtsdeurwaarder verboden om de notariele eerste grosse ten

uitvoer te leggen.J.P. van den Wittenboer dient met een afschrift door de notaris van de

notariele akte de zaak opnieuw aanhangig te maken met een advocaat bij de civiele rechter in
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lidstaat Nederland.Echter de Staat der Nederlanden heeft bij brief van 28 maart 2008 reeds te

kennen gegeven bij de minister van algemene zaken, geen valsheidsprocedure aanhangig te

maken naar aanleiding van de notariele akte en de inhoud daarvan.[Notariele akten hebben

bezondere bewijswaarde.Notariele akten warden vermoedde waarheidte bevatten totdat de

tegenpartij het tegendeel bewijst (met alle mogelijke middelen).De tegenpartij mag weliswaar

met alle middelen het tegenbewijs leveren,maar bij gebrek aan tegenbewijs moet de rechter

de notariele akte voor waar houden.Notariele akten kunnen enkel worden weerlegd door dmv

de "valsheidsprocedure", die voorzien is in de Wet.Een dergelijk aanbod van tegenbewijs

moet warden gespecificeerd.De motiveringfaalt wanneer zodanig tegenbewijs niet of

onvoldoende is aangeboden.De rechter moet dan een verstek op de notariele akte

verlenen.Echter J.P. van den Wittenboer krijgt alleen toegang tot die rechter met een

advocaat.Er is geen advocaat te vinden die zijn vingers wenst te branden aan de Staat ofaan

deze zaak.De bewijzen zijn aangehecht op DVD-rom bij de notariele akte. Voldoende

advocaten zijn aangeschreven,een deel van die advocaten heeft schriftelijk gereageerd,de

opdracht niet te aanvaarden. Uiteindelijk is J.P. van den Wittenboer bij de Raadvan Toezicht

voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad vastgelopen.men ziet geen grand een advocaat

tegen de Nederlandse Staat op de zaak te zetten.Hetpunt is niet alleen de schuldvordering

tegen de Staat der Nederlanden, uit de akte volgt dat sprake is van misdaadorganisatie onder

de Staat.De Nederlandse Staat laat het bewust toe dat Zij door derden als AdolfHitler op het

Internet is geportretteerd,in de vorm van een (ex) minister van Justitie en een pracureur-

generaal,met hakenkruis op het haafd en met "Hitlersnor".Er zijn door derden zestigduizend

e-mails verzanden hiervan internatianaal.Dit zijn er thans 500.000 geworden, en andertussen

is een nieuwe afbeelding van minister van Justitie op het internet verschenen,met de minister

in SS-uniform en SS-tekens. Ook is een computer animatie van Wim Kok op de nazi-Lauck site

gevonden,dit terwijl Wim Kok voorzitter is van de adviesraad van de Anne Frank

Stichting.De Eurapese Unie en Haar lidstaten hebben alle propaganda-activiteiten die

rassendiscriminatie in de handwerken en daatoe aanzetten,anwettig verklaard en

verboden.In dit verband onderstreept de Europese Unie de noodzaak om elk afglijden naar

natianalisme,racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.Echter de Raadvan de Eurapese

Unie samen met het Europees Hafvan Justitie en de Europese Cammissie van de Rechten van

de Mens,pagen door regeltjes zich aan het hoofddael van de Unie te doen ontsnappen.De

democratische landen van de Europese Unie hebben niet de wens om opnieuw terug te

vervallen op de onderdrukking van dejaren '30 en dejaren '40,en als lidstaat Nederland de

bepaling van de wet,Eurapese en Internationale Verdragen en de moraal van de

democratische samenleving niet kan naleven,zal het moeten warden uitgesloten uit de
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europesefamilie.Het EU-lidmaatschap moet dan warden opgeschort.

verzoek:

Omdat hier sprake is van een rechtstreekse schending van de beginselen van

democratie.eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden,en van de

rechtsstaat,begmselen waarop de Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten geacht

gemeen hebben.Er tevens sprake blijkt van "vriendjespolitiek met negationisme",verzoekt

IFUD ofHuman Rights het Europees Parlement het aanzien van de gehele Europese Unie in

de wereld te redden door verstek te verlenen op het nog toe te sturen afschrift van de notariele

akte.(Nu dit niet in Nederland kan door sabotage,zal dit elders in de Unie of door de Unie

moeten geschieden) ."In naam der Koningin", tevens te voorzien van een europese

executoriale titel (EET).

INTERMEDIAIRE STICHTING VAN DE

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

de voorzitter

J.P. van den Wittenboer. . / /

Per aangetekende post en handtekening retour voor ontvangst verzonden.
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Minister-President

Music Company International
t.a.v. de heer
J. P. van den Wittenboer
Postbus 324
56 6 AH GELDROP

Nr. 97M006796 ' s-Gravenhage , 2 9 September 19 97

Zeer geachte heer Van den Wittenboer,

Uw brief van 28 augustus jl. met bijlagen heb ik in goede
orcie onu v"a±i'g^ii

.

Ik was met name oiider de indruk van de CD met originele
opnamen van toespraken en liederen uit Hitler-Duitsland,
voorzien van een anti-fascistisch commentaar . Hartelijk
dank daarvoor. Ik bewonder uw inspanningen cm te
waarschuwen tegen de gevaren van fascisme en onrecht

.

Met



ANNE FRANK STICHTING

Intermediary Foundation of the Universal

Declaration of Human Rights

T.a.v. de heer J.P. van den Wittenboer

Postbus 324
5660 AH GELDROP

Amsterdam, 16 mei 2008

Onze ref. : DI/08-094/sm

Betreft : Anne Frank hyve

Geachte heer Van den Wittenboer,

Dank voor uw brief van 14 mei waarin u ons er op attent maakt dat ene drs. W. Kok, deel
uitmaakt van de Gary Lauck website.

Ik laat u graag weten dat de voorzitter van onze Raad van Toezicht, Wim Kok, geen
doctoranjdys is en zich verre houdt van nazi-websites.

il I

Met wifehdelijke groet,

ANN| fH/^HK STICHTING

Dj:s^J.RlWestra

ilgerh^ki directeur

Postadres: Postbus 730, 1000 AS Amsterdam, Kantooradres: Westermarkt 10

Telefoon: 020 5567100, Fax: 020 6207999
BIG: SNSBNL2A. IBAN: NL92 SNSB 0635 3178 50. SNS bank 63 53 17 850. Postbank 11 19 64

Kamer van Koophandel 33129466. BTW-nummer: NL002954485B01
www.annefrank.org
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Nazi Lauck NSDAP/AO

Nederlands / Hollandisch / Dutch

Computer Animation

WillKaka

1. NS-NIEUWSBULLETIN

2. De Internationale NS-Pers

3. Prjjzen Lijst

4. #701 Propaganda CD

5. "Comics"

6. Steun de NSDAP/AO!

7. Het Internet gebruJken als een PropagandaWapen !

8. Een geblokkeerde site binnen te gaan !

9. Nazi Doom (NSDAP-AO) Nederlands.zip

10. HELDENDOM: Adolf Hitler; Reinhard Heydrich: Jochen Peiper: Dietrich Eckart; MichaeJ

Kiihnen; Friedrich Njetzsche; Oprecht Heldendom

http://www.nsdap.biz/nederlands.htm 11-3-2009
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NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-

nsdapao.com

MDAP/AO Home Page

http://www.nsdap.biz/nederlands.htm 1 1-3-2009
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Verhagen, MJ.M. (CDA)

personalia

titulatuur, naam; roepnaam
Verhagen, drs. MJ.M. (Maxime)

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 14 September 1956

woonplaats
Voorburg

e-mail
M,Verhaflen@t[S!parle)rnent,n!

* personalia

^ onderwijs

4 loopbaan

4- nevenfuncties

fractie

Christen-Democratisch Appel (44 zetels) (CDA)

onderwijs

atheneum-a R.K. Hendric van Veldekecollege te Maastricht tot 1975
geschiedenis Rijicsuniversiteit te Leiden tot juni 1986

(oopbaan

persoonlijl< medewerker C.D.A.-Tweede-Kamerlid, van 1 met 1984 tot 1 januart 1987
fractiemedewerker C.D.A Europese zaken, ontwikkeUngssamenwerking en handetspoiitiek Tweede Kamer
der Staten-Generaal, van 1 januari 1987 tot juli 1989
lid gemeenteraad van Oegstgeest tot juli 1989
lid Europees Parlement, van 25 juli 1989 tot 18 juli 1994
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
fractievoorzitter C.D.A. Tweede Kamer der Staten -Generaal, vanaf 11 juli 2002

nevenfuncties

Bestuurslid CDA-stichting van Internationale Solidariteit Eduardo Frei (cnbetaald)

Lid Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Communicatie OntwikkeUngssamenwerking (SCO)
(onbetaald)

Lid Raad van Advies van de Stichting Platform Beeidvorming Nederland (onbetaald)

Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie (onbetaald)

Lid Bestuur Stichting Europe 2000 NL Nationaal Comite (onbetaald)

Lid Bestuur Stichting Afwikkeling Onverzekerde Vorderingen op de voormalige Sovjet Unie (ontjetaald)

Lid van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Europese Beweging (onbetaald)

Seacht Tweede Kamerlid.

Oe ^eheimen von
Vrou«wc Jus+i+ia

Sinds enige tijd bent u op dc hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd

en het Openixiar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de

Wiji<erslooth dc Wcerdesteyn, en minister mr. J.P.H. bonner van Justitie over

het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de

betreffendc gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie

grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf a\ vcrschenen zonder dot doarover

door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dot u gcen

aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de

voopzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler

wordcn afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dot in de Tweede

Kamer onderzoek wordt gedaan naap de

achtergronden, wil ik u attent maken op het

onderzoek dot de Nationale Ombudsman heef

t

gestart. Diens bevindingen over het onwettig

handelen van het Open baar Ministerie, van het

College van PG's en van de minister van Justitie

worden nu geevalueerd. Om u duidelijk te maken dot het standpunt van de minister niet

acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belcdiging en of het

hanteren van rwzistische symbolen in foto's van de hoogste justitiele ambtsdragers,

voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt

Superpg De Wiiker^i>'

http://www.pj-design.nl/kamer/verhagen.htm 10-3-2009
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die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden

moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dot dit niet gebeurt moet eenieder

te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vpagen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd

Postbus: 36157

1020 AAD Amsterdam Website: http;//www.pX-

design,M/de-wer'dyindexMniJ

Geen aanklacht
Justitie zai geen vervoiging instellen wegens smaad tegen Karel de Wsrd, terwiji hij

toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner sn de voorzitter van het college van

procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adoif Hitler op zijn website heeft

gezet. Het ministeris liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zai gsen aangifte

gedaan worden. Het is deze persoon enkei en alleen te doen om aandacht voor zijn

zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Jelegraaf van 1 8 pktpijer 2003)

http://www.pj-design.nl/kamer/verhagen.htm 10-3-2009
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RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE

SECRETARIAAT-GENERAAL

Juridische Dienst
Brussel, 11 februari 2009

SGS9/01932

RUEDELALOI. 175

B- 1048 BRUSSEL

Tel: (32 2) 281 61 11

Telefax: (32 2) 281 73 81/28173 97

v^

IFUD of Human Rights

Po.box 324

NL- 5660AH Geldrop

Ter attentie van de heer J.P. van den Wittenboer, Voorzitter

Geachte heer,

Wij hebben uw brief van 27 januari 2009 en de bijlagen daarbij goed

ontvangen.

U verwijst daarin naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese

Unie, en met name het eerste lid daarvan. Die bepaling verleent evenwel

geen recht van initiatief aan de Raad van de Europese Unie, die de erin

neergelegde bevoegdheden slechts kan uitoefenen op voorstel van eenderde

van de lidstaten, het Europees Parlement of de Commissie.

Wij sturen u dan ook uw documentatie terug, zodat u die desgewenst nog

passend kunt gebruiken.

Hoogachtend,

Therese BLANCHE!
Hoofd van de Eenheid Coordinatie

Juridische dienst



"^^
HOFVAN JUSTITIE

VANDE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Griffie

J. P. van den Wittenboer

Kastanje 28

5731 NK Geldrop-Mierlo

Pays-Bas

Luxemburg, 3 maart 2009

Geachte meneer van den Wittenboer,

In antwoord op uw schrijven van 30 januari 2008, lijkt het gewenst u enige informatie te geven

over de taak en de bevoegdheden van het Hof.

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van

de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Het is niet bevoegd,

voorschriften van nationaal recht uit te ieggen of toe te passen. Het is evenmin bevoegd ten

aanzien van klachten over schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens door instanties van de bij dat verdrag aangesloten staten; we! bevoegd is het

Europese Hof voor de rechten van de mens, (adres: Postbus 431 R6, F-67075 Straatsburg

Cedex).

Het Hof van Justitie is geen hogere instantie ten opzichte van nationale gerechten; het kan

beslissingen van nationale gerechten niet vernietigen of wijzigen.

Particulieren die een beroep tegen een instelling van de Gemeenschappen willen instellen,

moeten dat doen bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, en niet

bij het Hof van Justitie. Zij moeten zich dan evenwel doen vertegenwoordigen door een advocaat

die bij de balie van een lidstaat is ingeschreven.

Bij geschillen tussen particulieren en lidstaten of hun bestuursorganen, en tussen particulieren

onderling zijn uitsluitend de nationale rechterlijke instanties bevoegd. Dit geldt ook wanneer het

geschil het gemeenschapsrecht betreft. Een rechter van een lidstaat kan evenwel in een verzoek

om een prejudiciele beslissing vragen betreffende het gemeenschapsrecht aan het Hof van

Justitie voorleggen (zie bijgaande brochure). Partijen zelf kunnen niet dergelijke vragen aan het

Hof voorleggen.

Bijgevolg kan uw brief niet in behandeling worden genomen.

De griffier,

voor deze

Manuela Ferreira

Hoofdadministrateur

Telefoon
Fax
E-mail

00352 4303-1
00352 433 766

ecj.registry@curia.europa.eu

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Griffie

L-2925 LUXEIWBOURG



COUR EUROPEENNE
DBS

DROITS DE L' HOMME
CONSEJLDEL'EUROPE

STRASBOURG

EUROPEAN COURT
OF

HUMAN RIGHTS

COUNCE., OF EUROPE

STRASBOURO

INTERMEDIARY FOUNDATION OF

THE UNIVERSAL DECLARATION OF

HUMAN RIGHTS

C/o Mr J.P. VAN DEN WITTENBOER
P.O. Box 324

NL-5660AH GELDROP

ECHR-PE4
AVS/au

Yoar Ref.: LPA 2445 Audio Rarities / 0001

29 January 2007

Dear Sir,

I acknowledge receipt of your letter of 19 January 2007, in which you request the

European Commission ofHuman Rights to sign a licence agreement.

I should inform you in the first place that the Commission no longer exists. On

1 November 1998 Protocol No. 11 to the European Convention on Human Rights came mto

force. Under it the European Commission of Human Rights and the former European, Court

ofHuman Rights were replaced by a new Court. , :

Secondly, I must inform you that neither the Court nor its Registry is authorised by the

Convention or the Rules of Court to take the action you suggest. For this reason I return to

you the materials enclosed with your letter.

Yours/faithfuUy,

For tlie Regi^ar

Agnes van St

Legal Secretary

ADRESSE JOSTAl* , ?r^TAL ADDRESS;

CONSEiL DE L'EUROPE / COUNCIL OF EUROPE
F - 67075 STRASBOURG CEDEX

TH,F.fHO!<E;

00 33(0)3 88 412018 http:y/www.echf.coe.int 0033(0)3 88 4127 30


